
USNESENÍ

Vyloučení člena - č. 1/22

Rozhodnutím předsedy hnutí … vylučuji člena hnutí z členství v hnutí podle stanov čl. 3, odst. 4.
k dnešnímu dni 27.02.2022

1) Kynl Jiří
Odůvodnění: Jako předseda jsem rozhodl pro níže uvedené důvody o vyloučení:

pro porušení  stanov,  organizačního řádu a  pravidel  Koordinačního centra vylučuji  jmenovaného z
členství:

1) Jmenovaný neplnil dlouhodobě své úkoly, které vyplývaly z jeho funkce krajského a okresního koordinátora
a opakovaně neplnil  své úkoly jako člen republikového výbor  Grémia,  čímž poškodil  jednotnost  plnění
úkolů, neustále prohluboval výmluvy

2) Jmenovaný složil  funkci  krajského  koordinátora  stylem  oznámení  na  krajské  skupině,  bez  předchozího
projednání a vědomí Koordinačního centra, předsednictva a předsedy, nic víc, ačkoliv správný postup bylo
projednání  v Koordinačním  centru,  předání  veškeré  agendy  krajského  koordinátora,  předání  krajské  i
okresní pokladní knihy a zanechal za sebou 3x2.000 neuhrazené závazky / platby z krajské pokladny do
Koordinačního centra. Koordnační cetrum jej odvolalo i z funkce okresního koordinátora pro neschopnost.

3) Jmenovanému bylo oznámeno, aby si splnil do 27.2.2022 řádně předání krajské agendy, dokumenty, fofo,
propagační podklady,  krajskou pokladní knihu, okresní pokladní knihu, které ani nezaložil, tak jak bylo
v říjnu rozhodnuto na  Republikovém výbor  a  předlohy mu byly  dodány.  Jmenovaný toto do 27.2.2022
nesplnil.

4) Jmenovaný uvedl pro své pseudo-vzdání se funkce krajského koordinátora, že z vážných rodinných důvodu
nemůže dále vykonávat svou funkci, přesto od té doby vyvíjel téměř denně soukromé aktivity na sociální síti
publikováním přesně těch věcí, které Koordinační centrum jednotným pokynem koncepčně odmítlo, tedy
svévolné aktivity na základě svévolného jednání (sdílení nebo opisy různých cizích příspěvku, karikatur
atd.)

5) Jmenovaný obchází a ignoruje celkově Koordinační centrum a celé vedení, neorganizovaně si dělá co chce a
v mnohých případech  i přesně naopak. Předkládá k takzvaně údajné diskusi výzvy k demonstracím, ačkoliv
k tomu není vůbec kompetentní, následně tyto výzvy opět smaže, poté, co jeho příspěvek vzbudil celkovou
nevoli s jeho svévolným jednáním a celou věc se pokouší obrátit jako spor předsedy a jeho osoby, ačkoliv
vše  je  porušení  stanov,  hnutí,  koncepce,  organizovanosti  a  organizační  kázně,  s cílem  zanést  neustálé
rozkoly mezi členy.

6) Referendum ČSR se zavázalo plnit servisní činnost pro Občanský parlament a to je primární, jeho jednání
narušuje schopnost Referenda ČSR tuto činnost pro Občanský parlament plnit. kdo si to neuvědomuje nebo
naopak koná tak jak koná Jiří Kyndl vědomě, poškozuje zásadním způsobem nejen Referendum ČSR, ale i
Občanský  parlament.  Jmenovaný  byl  poučen  od  splnění  pořadavků  do27.2.2022.  Tím  že  je  nesplnil
dostatečně prokázal své cíle a úmysly.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohou podat podle stanov provést řádnou písemnou formou nebo emailem
adresovaný předsednictvu do kanceláře – Boršov nad Vltavou, Na výši 601.

předseda - Jindřich Tichý
Jindřich Tichý 27.02.2021
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